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100-lecie Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus

Czcigodna sługa Boża Teresa Kierocińska

Siostry Karmelitanki z dziećmi szkolnymi i dziewczęta z kursów szycia i haftu – Sosnowiec 1930 r.
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  ‥ Piotr lorenc: 100-lecie założenia 
zgromadzenia niemal zbiega się ze 
100-leciem od odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. istnienie zgroma-
dzenia jest więc nierozerwalnie zwią-
zane z historią Ojczyzny...

S. Konrada Dubel: Niewątpliwie, za-
łożenie naszego Zgromadzenia wpisuje 
się w życie Kościoła w Polsce i w dzieje 
narodu. Jest to widzialne dzieło Opatrz-
ności Pana Boga, bo to On sprawił, że 
nasza Ojczyzna po 123 latach nieist-
nienia na mapie Europy, w 1918 r. po-
wstała z grobu. Sytuacja ta była owo-
cem dziesiątek lat cierpienia i  dążeń 
niepodległościowych naszego narodu. 
Następnie, na skutek nowych układów 
politycznych po I wojnie światowej i po 
zwycięskich powstaniach, wielkopol-
skim i trzech śląskich, Polska stała się 
świadkiem wielkiego zrywu oraz polem 
pracy i  poświęcenia rodaków. Działo 

O charyzmacie wspólnoty – z s. Konradą zofią dubel, Karmelitanką 
Dzieciątka Jezus, postulatorem spraw beatyfikacyjnych założycieli 
Zgromadzenia – rozmawia Piotr Lorenc.

się tak na każdym odcinku życia: spo-
łecznym, gospodarczym, edukacyjnym 
i duchowym. Każdy chciał dać z siebie 
wszystko, najpiękniejszy wkład w dzie-
ło odrodzenia polskiego i katolickiego 
narodu. Nasze Zgromadzenie zrodzi-
ło się jako odpowiedź na te konkretne 
uwarunkowania historyczne. Założy-
ciele: sługa Boży o. Anzelm Maciej Gą-
dek, Karmelita Bosy i  czcigodna słu-
ga Boża m. Teresa Janina Kierocińska, 
wrażliwi na działanie Ducha Świętego, 
podjęli wielkodusznie odpowiedź na 
Jego inspirację.

  ‥ W jakich okolicznościach doszło 
do powstania zgromadzenia? Jaki cel 
przyświecał jego założycielowi? 

Myśl założenia w  Polsce karme-
litańskiego czynnego zgromadzenia 
pojawiła się w sercu o. Anzelma Gąd-
ka (1884 – 1969) o  wiele wcześniej,  

bo już na początku XX wieku, gdy po-
wrócił do Polski ze studiów teologicz-
nych w Rzymie. Czekał jednak na wy-
raźny znak woli Bożej. Widział on 
w Austrii i w Rzymie wiele zgroma-
dzeń żeńskich, które łączyły życie mo-
dlitwy według reguły karmelitańskiej 
z  pracą apostolską i  charytatywną. 
W latach 1909-15 zetknął się w pracy 
duszpasterskiej w Krakowie, zwłasz-
cza jako spowiednik, kierownik du-
chowy i dyrektor bractwa Dzieciątka 
Jezus, z wieloma osobami pragnący-
mi głębszego życia duchowego i kon-
kretnego zaangażowania w  służbę 
ubogim. W  bezpośrednim doświad-
czeniu swej pracy kapłańskiej Sługa 
Boży widział wielką potrzebę ducho-
wego odrodzenia Polaków, zwłaszcza 
rodzin. Chciał, by wierzący odczuwa-
li swoją wielką godność, że są dziećmi 
Bożymi. Z perspektywy czasu widać, 
że Pan Bóg posłużył się pewną sytu-
acją, by w ogóle nasze zgromadzenie 
powstało. Dla o. Anzelma, który od 
1920 r. był prowincjałem Karmelitów 
Bosych, bezpośrednim impulsem 
do założenia zgromadzenia była 
prośba skierowana do niego przez  
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Janina Kierocińska

bp. Władysława Krynickiego, ówcze-
snego wizytatora zakonów, by przysłał 
siostry do pomocy dziełom charytatyw-
nym prowadzonym w Sosnowcu przez  
ks. Franciszka Raczyńskiego. Ojciec 
Anzelm w tym „zbiegu okoliczności” 
uznał dla siebie wolę Bożą i otrzymu-
jąc pozwolenie bp. Augusta Łosińskie-
go, szukał światła w modlitwie i z od-
wagą zaczął działać. Spośród swoich 
licznych penitentek wybrał osobę po-
korną, pochodzącą z  Wielunia Jani-
nę Kierocińską (1885 – 1946), znaną 
w  krakowskim środowisku tercjarzy, 
wyróżniającą się cichością, wyrobie-
niem duchowym i wytrwałą w dąże-
niu do realizacji powołania. Właśnie 
jej powierzył rolę przełożonej pierw-
szej wspólnoty, nadając jej nowe imię: 
matka Teresa od św. Józefa.

  ‥ Jakie cele przed nowym zgroma-
dzeniem postawił o. Gądek? 

Już w  dniu inauguracji i  ceremo-
nii obłóczyn pierwszych członkiń,  
31 grudnia 1921 r. w krakowskim koście-
le Karmelitanek przy ul. Kopernika, oj-
ciec założyciel określił cel Zgromadze-
nia. Powiedział do m. Teresy i jej pięciu 
towarzyszek: „Waszym celem będzie 
iść i nieść miłość Bożą do ludzi, zapalać 
świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać 
i  do Boga zwracać. Modlitwą i  miło-
ścią podbijecie świat”. Nie liczył na ich 
wielkie prace czy nawet heroizm cnót, 
ale na moc łaski i kierownictwo Dzie-
ciątka Jezus. Trzeba pamiętać, że zgro-
madzenie zostało założone w  Okta-
wie Bożego Narodzenia, i tego samego 
dnia o. Anzelm udał się z  siostrami 
do Sosnowca. Następnego dnia, czyli  
1 stycznia 1922 r., w  kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przyjął 
9 kandydatek, tak więc nowa wspól-
nota rozpoczynała swój start w Zagłę-
biu w liczbie 15 sióstr. Matka Teresa 
od św. Józefa, jako współzałożyciel-
ka, przejmując charyzmat, przykła-
dem swego życia formowała pierw-
szą grupę fundacyjną. W  realizację 
charyzmatu Zgromadzenia włączy-
ła wszystkie swoje siły duchowe i fi-
zyczne oraz talenty.

  ‥ Jak ukształtował się charyzmat 
zgromadzenia? 

Charyzmat założycielski, jak uczy 
Kościół, jest specjalnym darem Ducha 
Świętego uzdolniającym do założenia 
w Kościele wspólnoty, która ma dawać 
radykalne świadectwo życia Ewange-
lią i  tym samym być przedłużeniem 
misji Chrystusa na ziemi. Charyzmat 
sługi Bożego o. Anzelma zrodził się 
z  jego kontemplacji tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bożego i łaski dziecięctwa 
Bożego, którą jesteśmy obdarowani  
od chwili chrztu. Mamy swoim ży-
ciem naśladować Pana Jezusa w Jego 
wewnętrznym usposobieniu Syna 
wobec Ojca. W tym tkwi rdzeń nasze-
go charyzmatu. Siostry od początku 
z entuzjazmem wiary wpatrywały się 
w tajemnicę życia Pana Jezusa – Dzie-
ciątka Jezus, posłusznego Ojcu, ubo-
giego, który z miłości zniżył się do naj-
mniejszych, poświęcając swoje życie 
do końca, aby nas zbawić. Co więcej, 
uczynił to z radością, dlatego Jego ofia-
ra była miła Bogu. Taki jest najdosko-
nalszy wzór życia duchem dziecięctwa 
Bożego, którym staramy się najpierw 
same żyć i potem głosić światu.

  ‥ Powiedzmy jeszcze o  patronce 
zgromadzenia...

Ojciec Anzelm z czasem dał Zgro-
madzeniu patronkę w osobie św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus. Sługa Boży 
był jej duchowym bratem i  propa-
gatorem kultu. A  jej słowa: „Niebem 
moim będzie czynić dobrze na ziemi” 
– stały się dla nas hasłem. Zgromadze-
nie stawiało pierwsze kroki w okresie 
wyniesienia na ołtarze „Małej Świę-
tej”, dziś doktor Kościoła, beatyfiko-
wanej w 1923 r. W maju 1925 r. o. An-
zelm uczestniczył w  jej kanonizacji. 
Zachęcał siostry, by mężnie podąża-
ły za tą mistrzynią życia duchem dzie-
cięctwa. Charyzmat Zgromadzenia 

kształtował styl życia w praktyce wia-
ry, w warunkach, w jakich przyszło sio-
strom żyć w  Sosnowcu. W  skrajnym 
niedostatku i ubóstwie, ale w radości 
z ponoszonej ofiary i umartwienia. Do-
świadczając bezdomności i  szukając 
domu, w  którym mogłyby zachować 
program dnia w karmelitańskim sku-
pieniu i  modlitwie, były podobne do 
Pana Jezusa, który w świątyni szukał 
miejsca na rozmowę z Ojcem, by po-
tem z gorliwością oddawać się służbie 
najmniejszym i pogardzanym. Warun-
ki, w jakich siostry żyły w Sosnowcu, 
przypominały ubóstwo Świętej Ro-
dziny. Był to udział w doświadczeniu 
losów Dzieciątka Jezus. Dlatego już 
po kilku miesiącach o. Anzelm usta-
lił nazwę zgromadzenia: Karmelitan-
ki Dzieciątka Jezus. Po 5 latach napisał 
dla Zgromadzenia konstytucje, które 
określały charyzmat oraz cel i zadania 
w  Kościele. Siostry przejęły dziedzic-
two Karmelu, ze szczególną cechą by-
cia podobnymi we wszystkim do ubo-
giego Dzieciątka Jezus. Zgromadzenie 
od początku było tworzone na całko-
witym zawierzeniu Bogu i posłuszeń-
stwie pasterzom Kościoła. Potwierdze-
niem charyzmatu Zgromadzenia było 
już pierwsze zatwierdzenie Konsty-
tucji. Dokonał tego bp Teodor Kubina 
w 1933 r., gdyż od 1925 r. Sosnowiec na-
leżał do nowo utworzonej diecezji czę-
stochowskiej. Dekret pochwalny, czy-
li aprobatę papieską, otrzymałyśmy  
26 maja 1954 r. 

Waszym celem będzie iść i nieść  
miłość Bożą do ludzi, zapalać świat 
ogniem i oziębłe serca zagrzewać  
i do Boga zwracać. Modlitwą  
i miłością podbijecie świat.
 O. Anzelm Gądek


